
 

ΜΔΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΔΝΝΗΣ 

 
Δκείο, νη εγέηεο ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ πνπ εθπξνζσπνύλ ηνλ ηαηξηθό 

ρώξν ηεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο, ζπλαληεζήθακε ζηε Βηέλλε ζηηο 11 Οθησβξίνπ 

2009. Μαδί κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θπξηνηέξσλ ηδξπκάησλ θαη νξγαλώζεσλ 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ, δειώλνπκε όηη ... 

 

1 
Αλαγλωξίδνπκε όηη ε αζθάιεηα ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζωπηθνύ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα θάζε επαγγεικαηία  πγείαο θαη απνηειεί κηα από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πξνθιήζεηο ηεο κνληέξλαο ηαηξηθήο. Απηό αθνξά θαη επηξξεάδεη ηε 

δωή γπλαηθώλ, αλδξώλ θαη παηδηώλ ζε όιεο ηηο ρώξεο. Χωξίο έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ δελ είλαη δπλαηό λα παξέρεηαη ε πνηόηεηα λνζειείαο πνπ όινη 

επηδεηνύκε. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηελ Εληαηηθή Θεξαπεία, δεδνκέλεο ηεο 

εύζξαπζηεο θύζεο ηωλ αζζελώλ πνπ αληηκεηωπίδνπκε, ζπρλά ζε νξηαθέο ειηθίεο, κε 

απώιεηα ζπλείδεζεο θαη ειάρηζηα πεξηζώξηα ζθάικαηνο ιόγω ηεο δηαηαξαρήο ηωλ 

θπζηνινγηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Πξόθεηηαη γηα έλα παγθόζκην πξόβιεκα θαη απαηηείηαη 

παγθόζκηα ιύζε. 

 
2 
Πηζηεύνπκε όηη ε βειηίωζε ηωλ επηπέδωλ αζθαιείαο γηα ηνπο βαξέωο πάζρνληεο 

αζζελείο είλαη εθηθηή ζε όιεο ηεο Μνλάδεο (ΜΕΘ) θαη όιεο ηηο ρώξεο, άζρεηα από 

ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο. Εάλ ε αζθάιεηα ηωλ αζζελώλ καο απμεζεί, ηόηε ε πνηόηεηα 

ηεο λνζειείαο πνπ πξνζθέξνπκε ζα βειηηωζεί  

 
3 
Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ε βειηίωζε ηεο αζθάιεηαο ηωλ αζζελώλ έρεη ηόζε  

δωηηθή ζεκαζίαο γηα ηελ ηαηξηθή πξαθηηθή όζε θαη ε αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ παξεκβάζεωλ καο 

  

4 
Δεζκεπόκαζηε ινηπόλ ζήκεξα έηζη ώζηε:  

Να απμήζνπκε ηηο γλώζεηο καο γηα ηα αίηηα θαη ηνπο ιόγνπο απνηπρίαο λα παξέρνπκε 

έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ ζηε Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο. 

Να βειηηώζνπκε ηελ θαηαλόεζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο απνηπρίαο λα παξέρνπκε έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο βαξέωο πάζρνληεο ελήιηθεο θαη παηδηά αιιά θαη γηα 

ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αληηκεηωπίδνπλ θαη θξνληίδνπλ απηνύο ηνπο αζζελείο.  

Να αλαπηύμνπκε θαη λα πξνάγνπκε θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνύκε λα 

αμηνινγήζνπκε ηελ αζθάιεηα ζηε Μνλάδα Εληαηηθήο Θεξαπείαο. 

Να πξνάγνπκε ηελ ηθαλόηεηα καο λα εθαξκόζνπκε ηηο γλώζεηο καο γηα ηελ αζθάιεηα 

ζηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο λνζειείαο πνπ κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο 

αζζελείο καο. 

Με ζπληνληζκέλε δξάζε γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ηωλ ζηόρωλ κπνξνύκε λα 

βειηηώζνπκε ηελ αζθάιεηα ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο καο ζηελ εληαηηθή ζεξαπεία θαη 

επνκέλωο λα απμήζνπκε ηελ πνηόηεηα λνζειείαο. 

 



5 
Με ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πξνώζεζε αζθαιέζηεξωλ θαη αθόκε πεξηζζόηεξν 

απνηειεζκαηηθώλ ζπζθεπώλ θαη θαξκάθωλ, αλαγλωξίδνπκε όηη νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν έρνπλ λα παίμνπλ έλα θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε βειηίωζε 

ηεο αζθάιεηαο ηωλ αζζελώλ. Με ηελ ππνγξαθή απηήο ηεο δηαθήξπμεο, νη βηνηαηξηθέο, 

θαξκαθεπηηθέο θαη βηνηερλνινγηθέο εηαηξείεο ζπκθωλνύλ όηη:  

 Δεζκεύνληαη λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηώζνπλ ην πξνθίι αζθαιείαο ηωλ πξνϊόληωλ 

ηνπο. 

 Να δηαζέζνπλ ηνπο πόξνπο γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία ηωλ 

πξνϊόληωλ ηνπο. 

  Να θνηλνπνηήζνπλ, ακέζωο κόιηο επηβεβαηωζνύλ, όιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα πηζαλά πξνβιήκαηα αζθαιείαο ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο ηόζν ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο όζν θαη ζηηο αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 

 

Οζα ζπκθσλήζεθαλ ζήκεξα ζα καο επηηξέςνπλ λα αλαπηύμνπκε θξηηήξηα 

αζθαιείαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν γηα λα βειηηώζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπο θαη ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο θξνληίδαο γηα ην θαιό όισλ 

ησλ αζζελώλ 

 

 

 

 

Αθνινπζνύλ νη ππνγξαθέο δηαθόξωλ δηεζλώλ νξγαλώζεωλ όπωο ε WHO 

(Παγθόζκηα Οξγάλωζε Υγείαο) θαη ηωλ αλά ηνλ θόζκν Επηζηεκνληθώλ Εηαηξεηώλ 

Εληαηηθήο Θεξαπείαο πνπ πξωηνζηάηεζαλ ζηελ ηδέα απηήο ηεο δηαθήξπμεο μεταξύ 

των οποίων σςγκαταλέγεται και η Ελληνική Εταιπεία Εντατικήρ Θεπαπείαρ  


